
SPRAWOZDANIE NR 1/2013
STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2013 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2012 rok 

Zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 38 b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) składam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a pkt 1 ustawy wymienionej 
wyżej, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Aktualny skład Komisji został wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku, 
w trybie określonym w art. 38a ust. 5 przedmiotowej ustawy. 

Skład Komisji: 

1) Przewodniczący Komisji - Ewa Kocemba - Starosta Kamiennogórski 

2) Członkowie: 

- Radosław Oleksiak - Radny Powiatu, 

- Bożena Kończak - Radna Powiatu, 

- podinsp. Grzegorz Frączkowski - Naczelnik Sekcji Prewencji i RD Komendy Powiatowej Policji 
w Kamiennej Górze, 

- asp. Krzysztof Tabas - Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji 
w Kamiennej Górze, 

- Helena Bonda – Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze, 

- Tadeusz Rycharski- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

- Jarosław Gęborys - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, 

- Ryszard Klimsiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

- Krzysztof Świątek - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

- Tomasz Kulon - Burmistrz Miasta Lubawka, 

- Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy Kamienna Góra 

- Stefan Zawierucha - Wójt Gminy Marciszów. 

W 2012 roku Komisja odbyła 2 posiedzenia, w terminach: 01 marca oraz 07 grudnia. 
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Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego programem pod tytułem „Odświeżamy nasze miasto z tytoniu” 
prowadzonym na terenie całego kraju. W ramach programu prowadzona jest kampania społeczna na temat 
miasto wolne od tytoniu – poprzez emitowanie spotów reklamowych wykorzystując TV oraz rozdawanie 
ulotek, naklejek, broszur – „Zakaz palenia w miejscach publicznych”. 

Podczas posiedzenia członkowie Komisji wysłuchali również sprawozdania przedstawicieli służb, 
inspekcji i straży na temat oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz stanu 
przygotowywanie powiatu kamiennogórskiego do Mistrzostw Europy – Euro 2012. W tym zakresie 
poszczególne służby mają opracowane stosowne plany oraz procedury reagowania. 

Podczas drugiego posiedzenia kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili 
sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2009-2013. 

Na podstawie art. 38a pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowała, bez uwag, pracę powiatowych 
służb, inspekcji i straży z realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Skarbnik Powiatu Zbigniew Lipień przedstawił projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2013 rok. 
Projekt budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2013 rok został przygotowany w ustawowym terminie 
i przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu nr 146/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku. W projekcie budżetu na 
realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego ogólnie została zabezpieczona kwota 
3 071 386 zł, co stanowi 9 % planowanych wydatków bieżących budżetu. Dodatkowo, zgodnie z wymogiem 
formalnym wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została również utworzona 
rezerwa celowa w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 
związanych ze zdarzeniami losowymi. Wysokość tej rezerwy została ustalona zgodnie z wymogiem 
wynikającym z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Budżet w/w zakresie 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

W 2012 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wystąpiła z wnioskiem do Samorządów Gmin 
o zapewnienie środków finansowych dla zespołów interdyscyplinarnych na odbycie szkoleń związku ze 
zmianami w przepisach dotyczących Niebieskiej Karty. 

Wystąpiono również do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem 
o skontrolowanie dworców PKP w Marciszowie i Sędzisławiu. Dzięki tej interwencji Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie administracyjne i nałożył na Zarządcę obowiązek mający na 
celu usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego przejścia pod torami na stacji kolejowej 
w Marciszowie oraz budynku dworca kolejowego w Sędzisławiu. 

Komisja przekazała również informację do Wydziału Edukacji w/m o możliwości nawiązania współpracy 
ze Strażą Graniczną w Jeleniej Górze oraz przeprowadzenia szkoleń dla młodzieży na temat zagrożeń oraz 
konsekwencji zażywania dopalaczy i narkotyków. 

Starosta Kamiennogórski:
E. Kocemba
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